รหัสทัวร 1900427
ทัวรออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (EK)

พระราชวังเชินบรุนน หมูบานฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน
จัตุรัสมาเรียนพลาสท นํ้าตกไรน ทะเลสาบเบรียนซ รถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
ชมวิวที่ลานสฟงซ สะพานไมชาเปล นั่งรถไฟไตเขาริกิ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
20.30 น.

วันที่ 2

01.35 น.
04.45 น.
08.55 น.
12.55 น.

คํ่า

กรุงเทพ
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน

ออกเดินทางสูอ
 อสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 385
ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอสูกรุงเวียนนา ดวยเที่ยวบิน EK 127
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6
ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเข า เมื อ ง จากนั้ น นํ า เข า ชมความงดงามของพระราชวั ง เชิ น บรุ น น
(Schoenbrunn Palace) แห ง ราชวงศ ฮั ป สเบิ ร ก ซึ่ง มี ป ระวั ติ ก ารสร า งมา
ตั้งแตก ลางคริสต ศตวรรษที่ 16 และต อมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้ น
ใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749
เพื่ อ ใช เป นพระราชวัง ฤดู รอ น ชมความโอ อ า ของท อ งพระโรงและพลับ พลาที่
ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตง อยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝรั่งเศส ผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอั นงดงามสถาป ต ยกรรมเกา แก ผา นชมโรงละครโอเปรา ที่สรา งขึ้ นใน
ระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 และเป ด ใหม อี ก ครั้ ง ในป ค .ศ .1955, ผ า นพ ระราชวั ง ฮ อฟเบิ ร ก
(Hofburg Palace) ซึ่ ง เป น ก ลุ ม อ า ค า ร ที่ เค ย เป น ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง ร า ช
สํา นั ก ฮั ป สบู ร ก มาตั้ ง แต ค ริ ส ต ศ ตวรรษที่ 13 จนถึ ง ต นคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 20
จากนั้นนํา ชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ นส (St. Stephen’s Cathedral)
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713
เพื่อ เป นการแก บ นตอ ความทุ ก ขยากของประชาชน จากนั้นเชิ ญช อปป ﻤงสินค า
เครื่องแกว สวาร็อฟสกี้ หรือ สินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci,
รานนาฬิกา Bucherer ,สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ
และสิ น ค า ของฝาก เช น ช อ คโกแลตโมสาร ท หรื อ ในย า นถนนคาร น ท เนอร
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

เดินทางเขาสูที่พัก SENATOR หรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา

เวียนนา – ฮัลสตัท – ฟุซเซน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500
ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู
บนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้
วาเปนไขมุ กแห งออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหง
ความฝน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดิ นทางสู เมื อ งฟุ ส เซน (Fussen) เป นเมื อ งเก า มาตั้ ง แต ค รั้ งจัก รวรรดิ โรมั น
เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบ าวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มี
ความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมี
ความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคา
และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พก
ั EURO PARK หรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

ฟุซเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – โดเนาเอสชินเกน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํา ท า นสู เมื อ งโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื อ งเล็ก ๆที่ สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนําทานเดินทางขึ้น
ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein
Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาท
นอยชวานสไตน ตั้ ง ตระหงา นอยูบ นยอดเขาดุ จปราสาทในเทพนิ ยาย ซึ่ง เป น
ปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชาย หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดาร
ของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วาก
เนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)

บาย

นําทานเดินทางตอไปยังเมืองโดเนาเอสชินเกน (Donaueschinge) เปนเมืองที่
อยูท างตอนใต ในเขตป าดํา และเปนเมื อ งตนกํา เนิ ดแม นํ้าดานูบ โดยชื่อ แม นํ้า
ดานูบจะเรียกวาแมนํ้าดูเนาว (Donau) ในภาษาเยอรมัน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พก
ั WYNDHAM DONAUESCHINGEN หรือเทียบเทา

วันที่ 5
เชา

โดเนาเอสชินเกน – ทิทิตเซ – กอลมาร – ริคเวียร – กองอีเชม – ไฟทบรูก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํา ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งทิ ทิ เซ เมื อ งริ ม ทะเลสาบที่ ตั้ ง อยู ในเขตป า ดํ า (Black
Forest) นอกจากเปนเมืองตนกําเนิดของเคกแบล็กฟอเรสตรสเลิศแลว ทิติเซ
ยังเปนแหลงผลิต นาฬิก ากุกกู ที่ดีที่ สุดในโลก อิสระให ทานชมทัศนียภาพของ
ทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนปาสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็กฟอเรสต อันมีเหตุ
มาจากพื้นที่ปามีตนสนปกคลุมอยูมากจนแสงแดดไมสามารถสองทะลุเขาไปขาง
ในปาไดอยางทั่วถึง ทําใหเมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นปาเปนแนวทะมึนทึบ อัน
เปนที่มาของชื่อเรียก Black Forest หรือ ปาดํา นั้นเอง ใหทานไดมีโอกาสเขา
ชมโรงงานผลิตนาฬิกากุกกู โดยลักษณะเดนของนาฬิกากุกกูจะตองทําจากไมสน
แกะสลัก ถ วงด วยตุ ม นํ้า หนัก มี ฟ งก ชั นการทํ า งานทั้ งตี บ อกเวลาบางเรือ นมี น
กร อง กลอ งดนตรี ตุ กตาเต นรํา และคนเลื่อยไม อั นเป นอาชี พ หลัก ของคนใน
หมูบานทิทิต เซอีกดวย ทานสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากโรงงานนาฬิ กาได
ตามอัธยาศัย

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมือง
หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป โดยรัฐบาวาเรียเคยเป นรัฐ อิสระปกครองดว ยกษัตริ ยมากอ น
ก อ นที่ จ ะผนวกเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของประเทศเยอรมนี จึ ง มี เอกลั ก ษณ ท าง
วัฒ นธรรมเป นของตั วเอง ทั้ ง ด า นศิ ลปวั ฒ นธรรม และอาหารอั นเลื่อ งชื่อ ซึ่ง
ได แก ไส กรอกเยอรมั น ขาหมู ทอด เพรทเซล และเบียร นําชมจัตุรัสมาเรียน
พลาสท (Marienplatz) ถือวาเป นจุดเริ่มต นของประวัติศาสตรและธุรกิ จของ
นครมิวนิค บริเวณนี้เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มรี ูปแบบสถาปตยกรรมแบบ
โกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 6
เชา

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 7
เชา

กลางวัน

มี ห อระฆัง สู ง 85 เมตร ซึ่ ง จะมี นั ก ท อ งเที่ ย วรอคอยเฝ า ชมตุ ก ตาไขลานที่ จ ะ
ออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พก
ั STADT FREIBURG หรือเทียบเทา
ไฟทบรูก – นํ้าตกไรน – อินเทอรลาเคน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟเฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนํ้าตกไรน
(RhineFall) นํ้าตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แมนํ้า
ไรนทั้ งสายไหลผ านหนา ผากว าง 150 เมตร จึงเป นนํ้า าตกขนาดใหญที่ สุดใน
ยุโรป อิสระใหทานไดชื่นชมความงามของนํ้าตกและถายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํ า ท า นเดิ น ทางต อ สู เมื อ งอิ น เทอร ล าเกน (Interlaken) เป น เมื อ งที่ ตั้ ง อยู
ระหวา ง ทะเลสาบทู น (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)
อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส)
เดินทางเขาสูท
 ี่พก
ั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

อินเทอรลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม
และยังเป นที่ตั้ งสถานีรถไฟขึ้ นสู ยอดเขาจุง เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่ อป คศ.
2001 องค ก ารยู เนสโกประกาศให ยอดเขาจุง เฟรา เป น พื้ นที่ ม รดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอด
เขาจุง เฟราที่ มี ค วามสูง กวา ระดั บ นํ้า ทะเลถึ ง 11,333 ฟุ ต หรื อ 3,454 เมตร
ระหว างเสนทางขึ้นสูยอดเขาท า นจะได ผา นชมธารนํ้าแข็ง ที่มี ข นาดใหญ จนถึ ง
สถานีร ถไฟจุงเฟรายอร ค (Jungfraujoch) สถานีร ถไฟที่ อ ยูสูง ที่ สุ ด ในยุโ รป
(Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยู
ใตธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง

บาย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 8
เชา

กลางวัน
บาย

พาท านชมวิว ที่ ลานสฟ งซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่ สูงที่ สุดในยุโรป ที่
ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส
สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย นําทานเดินทางตอสู
เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด
ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหิ นแกะสลัก
(Dying Lion of Lucerne) ที่ แ กะสลั ก บนผาหิ นธรรมชาติ เพื่ อ เป น อนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิ ดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส
เมื่ อ ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม ช าเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง มี ค วามยาวถึ ง
204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาว
สวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อค
โกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag
Heuer เปนตน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เขาสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา
ลูเซิรน – นัง่ รถไฟไตเขาริกิ – ซูก – สนามบินซูริค
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูห
 มูบ
 านวิทซนาว (Vitznau) จากนั้นนั่งรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่
ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมปเชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนํ้าทะเล
1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม
้ ีที่มาจากคําวา Mons Regina แปล
ได วา ราชิ นิแ หงภู เขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็ น
ทิว ทัศ นของยอดเขาอื่ นๆ ได รอบ 360 องศา ชมวิว แบบพาโนรามาโอบลอ ม
ด ว ยธรรมชาติ ข องทะเลสาบ Luzern และ Zug โดยสถานที่ แ ห ง นี้ เคยเป น
สถานที่ถายทําละครเรื่อง “อยาลืมฉัน” และ “รัตนาวดี” ดวย ไดเวลาอันสมควร
นําทานลงจากเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําท านลงจากเขาโดยการนั่ง กระเช า สัม ผั สบรรยากาศของทิ ว ทั ศ นที่ สวยอี ก
เสนทาง จากนั้นเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม

22.15 น.

ราวกั บเทพนิยายตั้งอยูท างภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีทค
ี่ อนขางตํา่ จึงถือเปน
ที่ ต ากอากาศที่ นิยมของเหลาเศรษฐี คนดั งสํา คั ญระดั บ โลกมากมายมาเยือ น
ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไป
เลย นํ า ท า นชมเมื อ งชมหอนาฬิ ก าเมื อ งซุ ก (Clock Tower) แลนด ม าร ก ที่
สําคัญแหงหนึ่งของเมื อง ดว ยความสูงของหอถึ ง 52 เมตรและความโดดเด น
ของหลัง คาซึ่ง เป นสีนํ้า เงิ นขาวโดนเด นตั ด กั บ สีห ลัง คาสีนํ้า ตาลของบ า นเมื อ ง
สวยงามอยางยิ่ง
นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอป
ปﻤงสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูก
 รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ EK 86

วันที่ 9
06.25 น.
09.40 น.
19.15 น.

ดูไบ - กรุงเทพ
ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่ EK 372
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

16.30 น.

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

11-19 มิ.ย. 62 65,900.

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

65,900.-

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

65,900.-

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

65,900.- 48,900.

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

11,500.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตาํ่ กวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจําแลว
เทานัน
้
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย อัตโนมัติ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
4.หากทานทีต
่ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต
 างจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปน
หมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแล คณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1.คาตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (15 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสว นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา และการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีท านใดตอ งใชพ าสปอรต เดินทาง ชว งระหวา งยื่นวีซา หรื อ ก อนเดิ นทางกับ ทางบริษัท
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต

ใช เวลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่ ค อ นข า งนานและอาจไม ส ามรถดึ ง เล ม ออกมาระหว า งการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ผู เดิ นทางต อ งไปยื่น คํ า รอ งขอทํ าหนั ง สือ เดิ น ทางเลม ใหม และกรุณ า
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีก ารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะด วยสาเหตุใด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ก ารเรียกเก็บ ค ามั ดจําตั๋ วเครื่อ งบิ น ซึ่งมี ค าใช จา ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6
เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ สายการบิ นกํ า หนด เช น ต อ งเป นผู ที่ มี ร า งกายแข็ ง แรง และช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ได อ ยา ง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่อ งบิ นมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม ) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดิ นทางไม ค รบตามจํา นวนที่ บริ ษัท ฯกํ า หนดไว (30ท า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิ ด ความ
เสี ยหายต อ ทางบริ ษั ท และผู เดิ น ทางอื่ นที่ เดิ น ทางในคณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ต อ งนํ า ไปชํ า ระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริ ษั ท ฯจะทํ า การเลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย
คาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมั ดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกน (เยอรมนี)
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ***
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัตวิ ีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยืน
่ ขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตา งประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทั น ที เพราะการยื่ น ขอวี ซ า จะมี เงื่ อ นไข และ ข อ กํ า หนดของทางสถานทู ต ต อ งการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา
ส ัดส่วนใบหน้า 90%
90 % ของพื้นที่รป
ู ถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หาม
สวมแวนตา คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมรี อยแม็ก, ถาย
จากรานถายรูปเทานั้น
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง
3. หลักฐานการทํางาน
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูเ ปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา เปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา)
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ
4.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจา ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบต
ั ร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูอ
 อกคาใชจายใหดว ย
4.2.2ถ า ยสํ า เนาสมุ ด บั ญ ชี หรื อ Statement ย อ นหลั ง 6 เดื อ นของบุ ค คลที่ อ อก
คาใชจาย
5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม
6. หากในสําเนาบัญชีบค
ุ แบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน
ตอเนื่องดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา
-ทะเบียนบาน
-บัตรประชาชน
-สูติบต
ั ร (กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 20 ป)

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-หากเด็ ก เดิ นทางไปกับ บิ ดา จะต อ งมี ห นัง สือยินยอมจากมารดา จากอํ า เภอตนสัง กั ด
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา
พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย**
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง
เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………

8. เพศ
ชาย
9. สถานภาพ โสด

หญิง
แตงงาน (จดทะเบียน)
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หยา
แยกกันอยู
หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.....................................................
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่.......................................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ..............................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

